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I tiden før Aristoteles, 384-322 f.Kr., var det alminde-
ligt at betragte Jorden som flad. Solen blev opfattet 
som noget, der opstod hver morgen og opløstes igen 
om aftenen, og Mælkevejen var en sky.

Fra og med Aristoteles skete der en stor udvikling i 
forståelsen af verden, så man fik en næsten moderne 
opfattelse. Jorden var en kugle, og Solen, Månen 
og planeterne, som kaldtes vandrestjerner, var faste 
kloder, der bevægede sig rundt om Jorden. Mælke-
vejen bestod af svage, fjernere stjerner.
 

Himmellegemerne er fæstnet til hver sin kugleskal.  
Stjernerne sidder fast på den yderste.

Verden i det store 

Naturlige 
bevægelser 

Al bevægelse skyldtes ifølge 
Aristoteles kræfter. Ved siden 
af de tvungne bevægelser, som 
skyldtes ydre kræfter, var der 
tre slags naturlige bevægelser  
i verden:

De tunge legemers fald nedad. 

Faldet skyldtes en indre kraft, 
tyngden, der gjorde, at det 
tunge legeme søgte mod sit 
naturlige sted, som var Jordens 
midtpunkt.

Lette legemers stigen til vejrs.

Ild og røg steg til vejrs på grund 
af en indre kraft, letheden, 
der fik dem til at søge mod 
deres naturlige sted, som var 
en kugleskal, der lå uden om 
Jorden.

Himmellegemernes  
cirkelbevægelser.

Himmellegemerne og deres 
bevægelser var evige og ufor-
anderlige. Bevægelserne, som 
var jævne cirkelbevægelser, 
skyldtes indre kræfter i de  
himmelske kugleskaller.

Bevægelserne på himlen
Alle himmellegemer var knyttet til kugleskaller, der 
drejede sig om Jorden i løbet af et døgn. Nærmest 
var Månen, derefter Solen, Venus, Merkur, Mars, 
Jupiter og Saturn. På den yderste kugleskal sad 
fiksstjernerne, faste og uforanderlige.

Ud over den daglige bevægelse rundt om Jorden 
bevægede alle ”vandrestjernerne” sig i forhold til 
fiksstjernerne i mere eller mindre indviklede baner. 
Fx bevægede Solen sig i løbet af et år én gang rundt 
i en storcirkel, men ikke med jævn fart.

Grækerne var dygtige til geometri, og det lykkedes 
dem at efterligne disse bevægelser ved hjælp af 
jævne cirkelbevægelser.

Cirkel på cirkel
Solens bane blev beskrevet ved, at Solen bevægede 
sig rundt i en cirkel, hvis centrum igen bevægede sig 
i en cirkel.

Planeternes baner var lidt mere indviklede, idet der 
var brug for tre cirkler.

Planetens bane bliver en sløjfe.

På et år bevæger Solen sig rundt 
på cirklen C1. Samtidig bevæger 
denne cirkels centrum sig en 
gang rundt på cirklen C2.

Planeten bevæger i cirklen C1,  
der bevæger sig i cirklen C2,  
der bevæger sig i C3.
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